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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Başlangıç dönemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında, çalışanın, emeklilik pla-

nına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren cayma hakkını kullanabileceği sü-
reyi,

ç) Bireysel emeklilik hesabı: Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesa-
bına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin sözleşme bazında izlendiği he-
sabı,

d) Birikim: Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik
hesabında bulunan toplam tutarı,

e) Çalışan: Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik planına
dâhil edilen katılımcıyı,

f) Devlet katkısı: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte
tanımlanan devlet katkısını,

g) Devlet katkısı hesabı: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yö-
netmelikte tanımlanan devlet katkısı hesabını,

ğ) Düzensiz ödeme: Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre düzenli olmadığı
tespit edilen katkı payı ödemelerini,

h) Emeklilik gözetim merkezi: Bakanlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlen-
dirilen tüzel kişiyi,

ı) Emeklilik planı: Emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esas-
ları,

i) Emeklilik sözleşmesi: 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında düzenlenen
sözleşmeyi,

j) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,
k) Fona ilişkin zorunlu giderler: Fonun olağan faaliyetleri çerçevesinde ödenmesi zo-

runlu olan ve giderin gerçekleştirilmesinden kaçınılması mümkün bulunmayan; tescil ve ilan
giderleri, saklama hizmeti giderleri, bağımsız denetim giderleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu
giderleri, portföy yönetim ücretleri, fon portföyüne yapılan işlemler için katlanılan aracılık ko-
misyonları ve endeks lisans ücretleri ile Bakanlıkça zorunlu olduğu belirlenen diğer giderleri,

l) Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar
hakkında katılımcıya, işverene veya sponsora bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Bakanlıkça
belirlenen formu,

m) Güvenli elektronik iletişim aracı: Kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon,
faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemini,

n) İşveren: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekillerini, 

o) İşyeri: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu kapsamındaki işyerini, 
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ö) Kalıcı veri saklayıcısı: Katılımcının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına
uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden
kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik
posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

p) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,
r) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emek-

lilik hesabı açılan gerçek kişiyi,
s) Katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi: Bireysel veya gruba bağlı bireysel emek-

lilik sözleşmesi kapsamında ilgili bireysel emeklilik hesabına katılımcı ad ve hesabına katkı
payı ödemesi yapan kişiyi,

ş) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa
yönelik tutarı,

t) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
u) Mesafeli satış: Şirketin internet sitesi, şirketin çağrı merkezi, şirketçe yetkilendirilen

çağrı merkezi, şirketçe yetkilendirilen kuruluşun internet sitesi veya Bakanlıkça uygun görülen
diğer yöntemler aracılığıyla ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren ile karşı karşıya ge-
linmeksizin yapılan emeklilik sözleşmesi satışlarını,

ü) Sertifika: Çalışanın dahil edildiği emeklilik planına istinaden açılan otomatik katılım
sertifikasını, Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam ilişkisine dayalı olarak kurulan
grup emeklilik sözleşmesine istinaden açılan işveren grup emeklilik sertifikasını veya Kanunun
4 üncü maddesi kapsamında katılımcı adına bir sponsor tarafından kurulan grup emeklilik söz-
leşmesine istinaden açılan sertifikayı,

v) Sponsor: Bir gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı
payı ödeyen veya katkı payının ödenmesine aracılık eden işveren harici kişiyi,

y) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,
z) Teklif formu: Emeklilik planına, plan kapsamında sunulan fonlara, yapılan kesinti-

lere, katkı payı tutarına, emeklilik sözleşmesinin taraflarına ve katılımcının yatırım tercihlerine
ilişkin hususlar ile benzeri bilgileri içeren formu,

ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 6 – (1) Mesafeli satışta şirket, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işvereni

5 inci madde hükümlerine uygun şekilde bilgilendirir ve uygun bir emeklilik planı teklifi sunar.
Teklif aşamasında ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işverene standart fona ve diğer fonlara
ilişkin bilgi verilir ve tercihine göre işlem yapılır. Herhangi bir tercihte bulunulmaması duru-
munda birikim standart fonda yatırıma yönlendirilir. İlgisine göre katılımcı, sponsor veya iş-
veren, emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine
verildiğini teyit ederek teklifi güvenli elektronik iletişim araçları ile onaylar ve bu şekilde
emeklilik sözleşmesi akdedilmiş olur. Onay işlemi gerçekleşmemiş tekliflere dayanılarak dü-
zenlenen sözleşmeler yürürlüğe girmez ve şirketçe bunlar için hiçbir tahsilat yapılamaz. Şirket,
onay işleminden hemen sonra Bakanlıkça belirlenen belgeleri ilgisine göre katılımcı, sponsor
veya işverenin tercihi doğrultusunda matbu veya kalıcı veri saklayıcısı olarak ilgilinin erişimine
sunar ve internet sitesinde güvenli alandan erişimine imkân sağlar. Standart fondan ayrılmayı
talep eden katılımcıya, tercih etmesi halinde, 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde, sonucu
bağlayıcı olmamak kaydıyla, şirket tarafından risk profil anketi sunulur.
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(2) Bakanlıkça uygun görülmeyen sözleşme türleri, emeklilik planları ve fonlar mesafeli
satışa konu edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.    
“Bakanlık, plan sayısını 5 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Fon dağılımı ilgisine göre katılımcının, sponsorun veya işverenin tercihine göre
belirlenir. Sözleşme kuruluş aşamasında herhangi bir tercihte bulunulmaması durumunda biri-
kim öncelikle standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Standart fondan ayrılmayı talep eden
katılımcılara, tercih etmesi halinde, sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, şirket tarafından risk
profil anketi sunulur. Bakanlık, risk profil anketinin asgari içeriğini, sunulma sıklığını ve za-
manını belirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü, beşinci, altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(3) Bakanlık, bu madde kapsamındaki aktarıma ilişkin usul ve esasları belirler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ve ikinci fıkra-

sının son cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 
“İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, hak kazanma süresi tanımlanmışsa, fon dağılımı deği-
şikliği ve emeklilik planı değişikliği hakları, 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma sü-
resi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hesap
özetini” ibareleri “hesap bildirim cetvelini” şeklinde,  “faks veya posta” ibaresi “posta veya
güvenli elektronik iletişim araçları” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın üçüncü cümlesinde
yer alan “formun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilgili mevzuat düzenlemelerine göre te-
min edilmesi gereken tüm evrakın eksiksiz olarak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın beşinci cüm-
lesi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en

az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.
Emeklilik gelir sözleşmesine dönüştürülen sözleşmelerde geçirilmiş süreler ile emeklilik gelir
sözleşmesinde geçirilen süreler emekliliğe esas süre hesaplamasında dikkate alınmaz.

(2) Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, sözleşmelerinden herhangi bi-
rinden emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla;

a) Emeklilik hakkını kazandığı sözleşmenin bulunduğu şirkete ilgili sözleşmesi için ta-
lepte bulunarak veya,

b) Yürürlükteki sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve
emeklilik hakkını kazandığı sözleşmesi ile birlikte seçmiş olduğu diğer sözleşmelerine ilişkin
hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesabı ile birleştirmek suretiyle,

emeklilik hakkını kullanabilir. Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında
sisteme dâhil edilen sertifikalar yalnızca kendi aralarında hesap birleştirme işlemine dâhil edi-
lebilir.  
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(3) Emekliliğe hak kazanan ve bu hakkı kullanarak bireysel emeklilik hesabındaki bi-
rikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları almak isteyen katılımcı, toplu para, programlı
geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçer veya hesabındaki tutarı be-
lirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir. Şirket, katılımcının posta veya güvenli elektronik
iletişim araçları ile şirkete ilettiği emeklilik talep formundaki tercihi doğrultusunda işlem ya-
par.

(4) Şirket, emekliliğe hak kazanan ve bu hakkı kullanarak birikimini almak için başvu-
ran katılımcıyı emeklilik seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi ve talep formunu
ve hesap bildirim cetvelini, katılımcıya posta adresine veya güvenli elektronik iletişim araçları
ile başvurunun şirkete ulaşmasından itibaren beş iş günü içinde gönderir. Şirket, isteyen katı-
lımcının emeklilik bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini şirketin internet sitesinde
kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlar. Emeklilik
bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler ile örnek mali pro-
jeksiyonları içerir; formda, katılımcının tercihi doğrultusunda, ikinci fıkra kapsamında emek-
lilik hakkını kullanabileceği ve hesaplarını birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanmayı
tercih eden katılımcılar için emeklilik işlemlerinin hesap birleştirme işlemi tamamlandıktan
sonra gerçekleştirileceği belirtilir. Emeklilik tercihine ilişkin örnek mali projeksiyonlara Emek-
lilik Gözetim Merkezinin internet sitesi üzerinden erişilebilir.

(5) Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve
devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının kendisine ödenmesini talep etmesi halinde, bu
talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir. Katılımcının he-
sabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bi-
reysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Şirket tarafından emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirilen ve birikimini ve
devlet katkısı hesabındaki tutarları programlı geri ödeme yoluyla almak isteyen katılımcı, emek-
lilik gelir sözleşmesi kapsamında hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine
aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasını talep edebilir. Bu
şekilde belirlenen ödeme dönemleri veya ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir.
Katılımcının hesabında kalan tutarın tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Birikimini bu
şekilde almaya başlayan katılımcının, ilgili bireysel emeklilik hesabına başka bir emeklilik
gelir sözleşmesinden aktarım, hesap birleştirme ve ek fayda ödemesi durumları haricinde her-
hangi bir para girişi yapılamaz. Ancak katılımcı, hesabında kalan tutar için fon dağılımını de-
ğiştirebilir ve başka bir şirkete aktarım hakkını kullanabilir.

(7) Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi
bulunması halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından
sisteme giriş tarihi açısından 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre kurulanlar
hariç en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılımcının tüm sözleş-
melerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması gerekir. Hesap
birleştirme işlemi yalnızca emeklilik hakkını kullanma talebinde bulunan katılımcılar için ger-
çekleştirilir. Bu kapsamda, hesap birleştirme yapılmış sözleşmeye katkı payı ödemesi yapıl-
maya devam edilemez.

(8) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılım-
cının hesap birleştirme talebinde bulunduğu şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilen-
dirdiği katılımcının birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları toplu ödeme, programlı
geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası şeklinde veya bunlar arasında paylaştırarak almayı talep
etmesi halinde, talebin kendisine ulaşmasından itibaren iki iş günü içinde katılımcının diğer
şirketlerde bulunan sözleşme bilgilerini Emeklilik Gözetim Merkezinden alır ve katılımcının
sözleşmelerinin bulunduğu diğer şirketlere hesap birleştirme işlemi için başvurur. Kendisine
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bu şekilde başvurulan şirketler, başvurudan itibaren on iş günü içinde hesap birleştirme işlem-
lerini gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunan şirkete katılımcının birikimini ve devlet katkısı
hesabındaki tutarlarını aktarır. Şirket, hesap birleştirme işleminin tamamlandığı tarihi müteakip,
on iş gününü aşmayacak şekilde emeklilik işlemlerini tamamlar. Bu şekilde yapılan hesap bir-
leştirme işlemlerinde 12 nci maddede belirtilen şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar uy-
gulanmaz. Hesap birleştirme işlemlerinin geciktirilmesinden kaynaklanan varsa fon birim fi-
yatında düşüş gerçekleşmesi sonucu oluşan katılımcı zararı, hesap birleştirme işleminin gecik-
tirilmesinden sorumlu şirket tarafından fon getiri kaybı hesaplanarak karşılanır. 

(9) Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresinin tamamlan-

ması halinde veya hak kazanma süresinin kararlaştırılmadığı durumlarda katılımcının hesabında
bulunan birikimin tamamı; katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan önce sözleşme-
sinden ayrılması durumunda ise 18 inci maddeye göre hak edilen tutar,  katılımcının posta veya
güvenli elektronik iletişim araçları ile şirkete ilettiği talebi doğrultusunda aynı veya başka bir
şirkette yürürlükte olan veya yeni düzenlenen bireysel veya 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının
(a) bendi kapsamında kurulanlar hariç gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yo-
luyla aktarılabilir. Transfer yoluyla aktarım işlemlerinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan
tutarlar ile birlikte sistemde geçirilen süre bilgisi de ilgili şirkete iletilir. Katılımcının sistemden
ayrılmak istemesi halinde birikim kendisine ödenir.

(2) Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan önce işinden bu Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre kurulan sözleşmesinden ayrılması du-
rumunda, ilgisine göre işveren veya sponsor tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı
payları ve bunların getirilerinden 18 inci maddeye göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının
aynı veya başka bir emeklilik şirketinde mevcut bulunan veya yeni düzenlenen bireysel veya
4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kurulanlar hariç gruba bağlı bireysel
emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılabilir yahut doğrudan katılımcıya ödenir. Katı-
lımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı
bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir.

(3) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir se-
beple işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından
hak kazanılmayan tutarlar, ilgisine göre sponsora veya işverene ödenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Müsteşarlıkça Kurulun uygun görüşü alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçeve-
sinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerinde
yer almamakla beraber, 5510 sayılı Kanun ve ilgili diğer Kanunlar uyarınca, haklarında 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentleri hükümleri uygulanan
çalışanlar, bu Yönetmelik kapsamında bir emeklilik planına dâhil edilmez.

(3) İşveren, ilgili döneme ait ödeme gününe kadar bireysel emeklilik hesabı açılmasına
dair yatırım tercihine ilişkin bilgiler dâhil tüm bilgileri eksiksiz iletmekle yükümlüdür. Şirket
iletilen bilgilere istinaden bireysel emeklilik hesabı açar ve çalışan adına otomatik katılım ser-
tifikası oluşturur. Otomatik katılım sertifikası, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip,
katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe
girer.” 
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22/Ç maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “veya eksik” ibaresi “eksik veya geç”  şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22/D maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22/E maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan “bu bildirimi müteakip iki ay” ibaresi “başlangıç dönemi” şeklinde değiştirilmiş, üçün-
cü cümlesinde yer alan “Cayma süresinden” ibaresi “Başlangıç döneminden” şeklinde değiş-
tirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(2) Cayma hakkını kullanmış olan çalışan, talep etmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde sisteme dâhil edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22/F maddesinin üçüncü, dokuzuncu ve onuncu fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Çalışan, birinci fıkrada belirlenenden daha yüksek bir oranda ödeme yapmak iste-
diğini işverene bildirebilir. Bu şekilde katkı payı oranını artıran bir çalışan Kanunun ek 2 nci
maddesi hükmü gereğince çıkarılan yönetmelik ile belirlenen oranın altında kalmamak kaydıyla
katkı payı oranını işverenden talepte bulunarak azaltabilir.” 

“(9) İşveren, hatalı tahsilat işlemlerini önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. İşveren
kaynaklı hatalar nedeniyle ortaya çıkan çalışan zararlarının giderilmesi ve hatalı tahsilata ilişkin
her türlü masrafın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında karşılanması, işverenin
sorumluluğundadır.

(10) Bakanlık, bu madde çerçevesindeki usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22/Ğ maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“İş ortaklığı
MADDE 22/Ğ – (1) Çalışanın yatırım tercihine uygun fon sunumu başta olmak üzere

şirket diğer şirketler ile iş ortaklığı kurabilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22/H maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 22/H – (1) Daha önce bu bölüm kapsamında bireysel emeklilik sistemine

dâhil edilen bir çalışanın, kendisini emeklilik planına dâhil eden işverene bağlı farklı bir işye-
rinde çalışmaya başlaması veya hizmet akdinin sonlanarak başka bir işverene bağlı farklı bir
işyerinde çalışmaya başlaması halleri, işyeri değişikliği olarak kabul edilir.

(2) İşyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışan, önceki işyerinde dâ-
hil olduğu bireysel emeklilik planı kapsamındaki hesabına Bakanlıkça belirlenen tutarda katkı
payı ödemeyi veya bu hesaptaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısının sistemde bulunan
bu bölüm kapsamında açılmış olan başka bir sertifikaya aktarılmasını şirketten talep edebilir.

(3) Çalışanın ikinci fıkra kapsamında herhangi bir talepte bulunmaması halinde ilgili
sertifika askıya alınır. 

(4) Çalışan, ikinci fıkra kapsamında katkı payı ödemeye devam ettiği hesaptaki birikimi
ile varsa ödenen devlet katkısının sistemde bulunan bu bölüm kapsamında açılmış başka bir
sertifikasına aktarılmasını şirketten her zaman talep edebilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak olan aktarımda; 12 nci maddede belirtilen şirkette
kalma süresine ilişkin kısıtlamalar ve 11 inci maddede belirtilen plan değişikliği limiti uygu-
lanmaz. Çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi ile devlet katkısının hak edilmesine
esas süresi aktarılan sertifikada aynen korunur.
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(6) Daha önce bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen bir çalışanın işyeri değişikliği
olmaksızın hizmet akdinin sonlanması halinde bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.

(7) Bakanlık bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22/I maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(1) Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilir. Başlangıç dönemi içinde

ara verme talebinde bulunulamaz.” 
“(5) Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22/İ maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22/İ – (1) Katkı payı başlangıç döneminde, ilgisine göre çalışan veya işve-

rence tercih edilen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir. Şirket, başlangıç döneminde öde-
nen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. 

(2) Çalışan, başlangıç döneminin tamamlanmasını müteakip başlangıç fonundan ayrıl-
ma talebinde bulunabilir. Başlangıç fonundan ayrılmayı talep eden çalışana, tercih etmesi ha-
linde, 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, şirket ta-
rafından risk profil anketi sunulur ve çalışanın katkı payı ve birikimi çalışanın tercihi doğrul-
tusunda yatırıma yönlendirilir. Bakanlık, risk profil anketinin asgari içeriğini, sunulma sıklığını
ve zamanını belirler.

(3) Çalışanın, başlangıç döneminin tamamlanmasını müteakip başlangıç fonundan ay-
rılma talebinde bulunmaması halinde, ilgili sertifika sistemde bir yılını doldurana kadar, çalı-
şanın katkı payı ve birikimi sisteme giriş aşamasındaki yatırım tercihine göre ilgili başlangıç
fonunda yatırıma yönlendirilmeye devam eder. Bu şekilde sistemde bir yılını tamamlayan ser-
tifikadaki çalışanın katkı payı ve birikimi, çalışanın sisteme giriş aşamasındaki yatırım tercihine
göre ilgili standart fonda yatırıma yönlendirilir. Bu işlemler için, 10 uncu maddede yer alan
bir yıl içinde yapılabilecek fon dağılım değişikliği limiti dikkate alınmaz.

(4) Çalışanın talep etmesi halinde, şirketin, sistemde kaldığı süre boyunca çalışana baş-
langıç fonunu sunması zorunludur. 

(5) Fon dağılım değişikliği hakkı çalışana aittir, ancak çalışanın tercih etmesi halinde
bu hak Kurul tarafından portföy yöneticiliği yapmak üzere yetkilendirilmiş portföy yönetim
şirketlerine devredilebilir. Söz konusu talep ilgili portföy yönetim şirketine iletilmek üzere şir-
kete yapılır.

(6) Çalışanın fon dağılım değişikliğine ilişkin diğer işlemleri de 10 uncu madde hü-
kümlerine tabidir. 

(7) Şirketler tarafından emeklilik planlarında; Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci mad-
deleri kapsamı dışında sunulan fonlar, ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında sunula-
maz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 22/K maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 22/K – (1) Bu bölüm kapsamında sunulan emeklilik planları çerçevesinde

şirketlerce fon işletim gider kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamaz. Tüm fonlar için azami
yıllık fon işletim gider kesintisi oranı % 0,85 olarak uygulanır. Her durumda fon toplam gider
kesintisi oranı, bu Yönetmeliğin  “Ek-2 Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranları” tablo-
sunda belirtilen I. Grup emeklilik yatırım fonlarına uygulanacak azami yıllık kesinti oranını
aşamaz. 

(2) Başlangıç fonu hariç olmak üzere diğer yatırım seçenekleri için, performans eşik-
lerinin aşılması durumunda, Ek-5’te belirtilen usul ve esaslar dahilinde, ek fon işletim gider
kesintisi yapılabilir.
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(3) Ek 4’te tanımlanan fon toplam gider kesintisi iadesine ilişkin işlemler bu bölüm
kapsamındaki sözleşmeler için uygulanmaz.

(4) Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranının aşılıp aşılmadığı şirket tarafın-
dan günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde fon içtüzüğünde günlük
oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin
aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak şekilde günlük olarak
fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon içtüzüğünde belirlenen oranları
aşan kısım ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22/M maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22/M – (1) Bu Yönetmeliğin 22/H maddesi kapsamında gerçekleştirilen ak-

tarım işlemleri hariç şirketler arası aktarım talebi yalnızca işverenlerce yapılabilir. Bakanlık
bu madde çerçevesindeki aktarıma ilişkin usul ve esasları belirler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 22/N maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Emeklilik hakkını kazanan bir çalışan, sözleşmelerinin birinden veya hesap bir-
leştirmek suretiyle bu bölüm kapsamında açılan birden fazla sözleşmesinden bu hakkı kulla-
narak ayrılabilir. Çalışanın emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılmayı talep etmesi ha-
linde, bu talebe ilişkin tüm işlemler 16 ncı madde hükümleri kapsamında gerçekleştirilir.

(3) Sistemden ayrılan çalışan, talep etmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde sisteme dahil edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 22/O maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 22/O – (1) Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlık Muhasebat ve Mali Kontrol

Genel Müdürlüğü, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci
maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla emeklilik gözetim mer-
kezi arasında veri paylaşım protokolü imzalanabilir. Sistemde katkı paylarının ödenmesine iliş-
kin her türlü kontrol, bu protokollerden temin edilen verilerle sağlanır. Bu verilerin emeklilik
gözetim merkezince şirketlerle paylaşılmasını gerektiren durumlarda bu verinin güvenliğinden
ilgili şirket sorumludur.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 22/Ö maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22/Ö – (1) Bu bölüm kapsamında çalışanlara sunulacak bilgi, belge, form

ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 23/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23/A – (1) Şirketler, fonların katılımcının hak ve menfaatlerini koruyacak

şekilde yönetecek portföy yönetim şirketlerinin seçilmesinden sorumludur. Portföy yönetim
şirketi seçilme esasları ile bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurulun uygun
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Katılımcı olan borçlunun aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel
emeklilik hesabı olması halinde, haczedilebilir tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve şirketlerden temin edinilen bilgilere göre emeklilik
gözetim merkezi tarafından hesaplanır.

(3) Haciz bildiriminin yapılması üzerine şirket, haciz bildiriminin yapıldığı sözleşme
için, bu maddede belirtilen hükümlere göre hesaplanan haczedilebilir tutar bilgisini emeklilik
gözetim merkezinden edinir ve katılımcının mevcut birikiminin haczedilebilir tutarından ala-
cağa karşılık gelen kısmını öder.”
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MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Hak sahiplerince aranmayan paralar
MADDE 26/A – (1) Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre,  hak sahiplerine ödenmesi

gereken tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren
ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz
içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda eski sözleşme ile
ilişkili yeni bir hesap açılarak nemalandırılır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse,
ilgililere ödenir.

(2) 10 yıllık süre içinde hak sahiplerince talep edilmeyen paralar, bu fıkra kapsamında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) aktarılana kadar ilgili hesapta nemalandırıl-
maya devam eder. Bu paralar, onuncu yılın tamamlanmasını takip eden yılbaşından itibaren
altı ay içinde katılımcının ya da çalışanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası (yabancı uyruklular
için Merkezi Nüfus İdare Sisteminden alınmış kimlik numarası veya EGM’den alınmış kimlik
numarası, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kap-
samındaki katılımcılar için mavi kart numarası) tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası ve
hak sahiplerince aranmayan para miktarını gösterir şekilde tanzim edilecek bir cetvel ile hak
sahipleri tarafından aranmamış paralar için TCMB nezdinde Bakanlık emrine açılan hesaba
aktarılır. Aktarılan paralar, Bakanlık ile TCMB arasındaki cari nemalandırma usul ve esasları
çerçevesinde nemalandırılır.

(3) İkinci fıkra kapsamında TCMB nezdinde açılan hesaptaki paralar, aktarımı müteakip
iki yıl içinde hak sahiplerince talep edilmesi hâlinde, ilgililere ödenir; talep edilmemesi duru-
munda Hazineye gelir kaydedilir.

(4) Bu madde kapsamındaki paralara ilişkin bilgiler, ödemeyi gerektiren tarihi izleyen
Şubat ayının ilk iş gününden itibaren emeklilik şirketlerinin internet sitelerinin ana sayfalarında
“Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında oluşturulacak bir sorgulama alanında
on yıl süreyle erişime sunulur. Sorgulama alanında, bu tutarların ödemeyi gerektiren tarihten
itibaren on yıl içinde sahiplerince aranmadığı takdirde, onuncu yılı takip eden yılbaşından iti-
baren altı ay içerisinde TCMB nezdinde açılan hesaba aktarılacağı ve TCMB’ye yatırılan bu
paraların iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedileceği
hususlarına yer verilir. Hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilgiler, tutarların TCMB’ye
aktarıldığı tarihi izleyen yılın Şubat ayının ilk iş gününden itibaren emeklilik şirketlerinin in-
ternet sitelerinin ana sayfalarında “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altındaki sor-
gulama alanında iki yıl süreyle erişime sunulmaya devam eder.

(5) Bu madde kapsamındaki paralardan 100 TL ve üzerinde olanlar, emeklilik şirketleri
tarafından, ödemeyi gerektiren tarihi izleyen Şubat ayının sonuna kadar hak sahibi katılımcı
ya da çalışanın adres kayıt sistemindeki adresine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. 

(6) Emeklilik şirketleri, ödemeyi gerektiren tarihi müteakip hak sahiplerince aranmayan
paralara ilişkin verileri, bu tarihi izleyen Şubat ayının ilk iş gününe kadar emeklilik gözetim
merkezi tarafından belirlenen yöntem ve içeriğe göre emeklilik gözetim merkezine gönderir.
Emeklilik gözetim merkezi verilerin kendisine ulaşmasını müteakip 5 iş günü içinde, bu tutar-
lara ilişkin olarak, kurumsal internet sitesinin ana sayfasında “Hak Sahiplerince Aranmayan
Paralar” başlığı altında tüm şirketleri içerecek şekilde ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on
yıl boyunca sorgulama ekranını erişime sunar. 

(7) Bu madde uyarınca oluşturulan sorgulama alanında, katılımcının ya da çalışanın
adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası (yabancı uyruklular için Merkezi Nüfus İdare Sisteminden
alınmış kimlik numarası veya emeklilik gözetim merkezinden alınmış kimlik numarası,
29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki
katılımcılar için mavi kart numarası) tüzel kişi ise unvanı ve vergi kimlik numarası girilmek
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suretiyle sorgulama yapılarak, ödenmesi gereken tutara ilişkin bilgilere ulaşılabilir. T.C. kimlik
numarası bilinmeyen kişiler için, alternatif olarak ad ve soyad bilgisi ile birlikte doğum (gün-
ay-yıl) tarihi girilerek sorgulama yapılabilmesi için gerekli alt yapı oluşturulur.

(8) Emeklilik şirketleri, hak sahipleri tarafından aranmamış paraların TCMB nezdinde
Bakanlık emrine açılan hesaba aktarıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde, aktarılan paralara
ilişkin verileri emeklilik gözetim merkezi tarafından belirlenen yöntem ve içeriğe göre emek-
lilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür. Emeklilik gözetim merkezi, verilerin kendi-
sine ulaşmasını müteakip 5 iş günü içinde, bu tutarlara ilişkin olarak kurumsal internet sitesinin
ana sayfasında “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında tüm şirketleri içerecek
şekilde TCMB'ye aktarımın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca sorgulama ekranını eri-
şime sunar. 

(9) Yıllık gelir sigortasındaki tutarlar kapsamında, hak sahiplerince aranmayan paralar
hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/B maddesi hükümleri uygulanır.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Zararların karşılanması
MADDE 26/B – (1)  Sözleşmeye ait fon payları nakde dönüştürülmüş ve mevzuatta

belirtilen sürelerin aşılarak ödeme yapılmış olması halinde, doğan zararlar 4/12/1984 tarihli
ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde
belirlenen ticari işlerde temerrüt faizi için öngörülen avans faiz oranı yürütülerek karşılanır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.  

“Hazırlık süresi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Emeklilik şirketleri ile emeklilik gözetim merkezi, hak sa-

hipleri tarafından aranmayan paraların internet sitelerinde ilanına ilişkin altyapılarını, bu mad-
denin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlar.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”
MADDE 32 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” ola-

rak, “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak, “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” olarak
ve “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak; aynı Yönetmeliğin 22/F maddesinin altıncı
fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü)” ibaresi ve “Maliye
Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlık Muhasebat ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü” olarak, “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-5 eklenmiştir.
MADDE 34 – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 18 inci, 21 inci, 22 nci,

31 inci ve 32 nci maddeleri ile 24 üncü maddesi ile değiştirilen 22/N maddesinin üçüncü fıkrası
yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 35 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/11/2012 28462

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/5/2015 29366
2- 17/12/2016 29921
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GENELGELER

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Çölleşme ve Kuraklıkla 
Mücadele Günü

GENELGE

2018/16

26 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Koordinasyon Kurulu

GENELGE
2018/17

26 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

27 Aralık 2018 – Sayı : 30638                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

2019 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek taz-

minatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme

başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük

20,00 ilâ 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol gider-

leriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve

harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2019 yılında yapılacak uy-

gulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve

16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar

ile açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve

istinabe talebi için,
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A. Tebligat talebinde;

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 38 TL posta gideri alınması;

a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ

talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına

yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğine gönderilen

evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğru-

dan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 70 TL posta gideri alınması,

a) İlgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlan-

ması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ tale-

binde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğe gönderilen evraka eklenmesi

veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönde-

rilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen

ülke uygulamaları esas alınarak;

a) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda mas-

raf talep edildiğinden “ABC Legal adına Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WFBIUS6S account

no: 2007107119 USA” (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek suretiyle) 95 ABD Doları tu-

tarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek su-

retiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte “ABC LEGAL, 633 YESLER

WAY, SEATTLE, WA 98104, USA” adresine gönderilmesi,

b) Avustralya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-

ğinden tebliğ yapılacak adres, posta kodu 2 ile başlayan New South Wales (NSW) Eyaletinde

67 Avustralya Doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaletinde 357 Avustralya Doları,

posta kodu 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 20 km uzağındaki

Palmerston'a kadar olan yerler ve yapılacak en fazla üç ziyaret için 165 Avustralya Doları,

posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hiz-

meti karşılığının 105.70 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde

olması halinde gidilen her ilave km için 3.75 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine ge-

tirilme süresi bir saati aşıyorsa, her ilave saat başına 33.15 Avustralya Doları, eğer tebligat hiz-

meti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse 19 Avustralya Doları) tutarındaki çekin

Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve

yakın çevresi için 110 Avustralya Doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışın-

daki bölgeler için 170 Avustralya Doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde

(Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak

olmayan yerler için 200 Avustralya Doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına

düzenlenmesinin,
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c) Bahamalar yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde masraf talep

edildiğinden muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD Doları, muhatabın şirket olması

halinde 160 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatı-

rılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın

ödenmesi,

ç) Belçika adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden

170 Avro’nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının

sağlanması ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTICE Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles BELGIQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika makam-

larınca istenilen masrafın ödenmesi,

d) Estonya adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlar genellikle ücretsiz olmakla

birlikte adli memur aracılığıyla yapılan tebligatlarda masraf talep edildiğinden 60 Avro veya

karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ

işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

e) Fransa adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,

“Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın ya-

pılacağı muhatabın adı ve soyadı ile birlikte dosya referans numarası yazılmak suretiyle "BNP

PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76

3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 Avro yatırılarak mak-

buzun evrak ile birlikte "Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau,

Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3) 13, Place Vendôme, 75042 Paris

Cedex 01 France" adresine gönderilmesi,

f) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,

düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance”

yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize

gönderilmesi,

Tebliğ yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100 Kanada

Doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına "Government of Alberta" yazılması, ayrıca "Canada"

ifadesinin eklenmemesi,

Diğer taraftan çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca

işleme alınmadığından bu hususa dikkat edilmesi,

g) Kuzey İrlanda adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edil-

diğinden 50 GBP veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının

sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın öden-

mesi,

ğ) Litvanya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğin-

den, “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya

numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of

legal entity 126198978” hesabına, 110 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministry

of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius

LITHUANIA" adresine gönderilmesi,
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h) San Marino adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-

ğinden, “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına ve muhatabın ismi

ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403

SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte

“Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore,

Repubblica di San Marino” adresine gönderilmesi,

ı) Singapur yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde adrese teslim

yöntemine göre, 20 ilâ 50 Singapur Doları değişen bir hizmet bedeli ve ilave olarak hizmet

sertifikası damga harcı karşılığı 20 Singapur Doları (olmak üzere toplam 70 Singapur Doları)

masraf talep edildiğinden ve Singapur Dolarının ülkemizde dolaşımda bulunmaması nedeniyle

ABD Doları veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağ-

lanması,

i) Yunanistan adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-

ğinden, “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına ve muhatabın

ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number:

23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesa-

bına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Transparency & Hu-

man Rights, Directorate of Pardon Award and International, Judicial Co-operation, Section of

International Judicial Co-operation in, Civil Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 / GREECE"

adresine gönderilmesi,

B. İstinabe talebinde;

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 38 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye

Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve

sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adlî yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler

Dairesinin bağlı olduğu KKTC Çalışma Bakanlığına gönderilmesi, istinabe evrakına pul ya-

pıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 70 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığının

“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Ba-

kanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazı-

sında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Bilirkişi incelemesi gerektiren hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi talep-

lerde, istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 500

TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

4) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hal-

lerde 1.500 TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dı-

şından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500 TL’nin mahkeme veznesine avans

olarak yatırılmasının sağlanarak yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden

sonra arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,
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5) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine

getirilmesi için masraf talep edildiğinden tanık dinlenmesine yönelik istinabe taleplerinde din-

lenecek her bir tanık için 1.200 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak yatı-

rılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

6) Danimarka makamlarına istinabe talebi kapsamında iletilen DNA testi taleplerinde

asgari 8.953 Danimarka Kronu (DKK) (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti

dahil), adres tespiti taleplerinde 115 DKK (40 DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince

mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleple-

rinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Tur-

kish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381,

IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması,

7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine

getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme vezne-

sine avans olarak yatırılması ve ilave ücretlerin de taraflarca karşılanacağı hususunda “Taah-

hütname” alınması,

8) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettikle-

rinden, ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafın-

dan talep edilmesi halinde ödenmesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Ta-

ahhütname” alınması,

III. Masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istendiği durumlarda,

avansın talep eden kurumun kendi hesabına veya veznesine yatırılması,

IV. Genel olarak adli yardım talebinin yerine getirilmesinden sonra yabancı ülke adli

makamlarınca ülkemizde tedavülü bulunmayan para cinsinden masraf ödenmesinin istenmesi

halinde talep eden ülkede de tedavülde bulunması muhtemel ABD Doları gibi bir para cinsinden

borçlanılmak suretiyle aracı banka aracılığıyla istenen para cinsinden ödemenin gerçekleşme-

sinin sağlanması,

V. Adli yardım talepli olması veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle mas-

rafların re'sen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a- istenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Maliye Bakanlığının “Muh-

telif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklen-

mesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b- yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak sure-

tiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve

sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

c- avans olarak vezneye yatırılması istenen masrafların depo edilmemesi, bununla bir-

likte işlemin tamamlanmasından sonra istenen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle ya-

tırılmasının sağlanması,

ç- “taahhütname” alınmaması,

VI. Uygulamaya 1/1/2019 tarihinde başlanması,

gerektiği Tebliğ olunur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 389)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları

Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ka-

mu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin

tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,36 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 3,69 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 4,85 TL/m²

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir

metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı ko-

nutlardan 0,57 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate

alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının

mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesisle-

rinden karşılandığı konutlardan bu Tebliğin 3 üncü maddesi ile belirlenen kira bedellerine ek

olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,08 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,93 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde

2,01 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve ben-

zeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,50 TL/m²

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği

kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve

kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı

yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,94 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.
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(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki

yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan

yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini

dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki

aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuru-

luşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak

her bir metrekare başına 0,22 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve

25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde be-

lirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli

Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2019 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı eki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım

ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair

Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek

bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, EK-1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortak-

lıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi

olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

27 Aralık 2018 – Sayı : 30638                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci

maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı

dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 18 inci ve 19 uncu maddelerine tabi olup

17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyet-

lerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket

ederler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019

Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntem-

lerin Belirlenmesine Dair Kararın 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçün-

cü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu

iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

ç) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler

ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası

kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıklarını,

d) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

e) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (ç) ve (g) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

f) Karar: 16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kamu İktisadi Te-

şebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına

Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararı,

g) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya

ait olan işletmeci teşebbüsleri,

ğ) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

h) KİVİ sistemi: Kamu işletmeleri veri izleme sistemini,

ı) Program: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel

Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenme-

sine Dair Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Bakanlık tarafından bu bü-

yüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2019 yılı mali hedeflerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2018 yılında ayrılan personel sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate

alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya

alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Ka-

nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 11/10/2017

tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Te-

şebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hak-

kında Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2018 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada

dikkate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Bakanlığa bilgi verir.

(2) 2018 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüslerinin  ve

bunların bağlı ortaklıklarının  Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel

atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo

500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletir ve gerekli

izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşeb-

büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Bakanlıktan yılda en

çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde

emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi

doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından 3 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli  (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve

görevlere yapılan atamalar Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen

sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli

atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak

üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim

kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu

ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi

Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen

yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel

alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek

kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan
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kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mu-

tabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Ba-

kanlığa iletir.

İlave atamalar

MADDE 5 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave

personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel

Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Bakanlığa

veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate

alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa

gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak talepler Bakanlığa

veya ilgisine göre ÖİB’ye iletilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8

inci maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda

ihtiyaca yönelik olarak detaylı açıklamalara yer verilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık

tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü

maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme

birimlerine ilişkin personel talepleri için gönderilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri

içerir:

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-

mında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı

tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve

unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracı-

lığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

(3) Kararın 5 inci maddesi çerçevesinde yapılan atamaların sonuçlanmasından itibaren

15 gün içerisinde Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verilir.

Zorunlu istihdam

MADDE 6 – (1) Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hak-

kında gerekçesi ile birlikte Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Sınavlar

MADDE 7 – (1) 1/1/2019 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan

personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu

kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,

b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş

yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                27 Aralık 2018 – Sayı : 30638



farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak ata-

malar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya

pozisyona atanması),

bu sınırlamanın dışındadır.

(2) Kararın  7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2019

yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak

gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2020 yılında

ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

Geçici işçiler

MADDE 8 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2019 tarihinden itibaren 2019 yılında çalıştıracakları

geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça bil-

dirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak DPB’ye

vize ettirir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay

Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili

personele ödeme yapılamaz.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ilave geçici işçi çalıştırıl-

masına ihtiyaç duyulması durumunda teşebbüsler Ek-3’te yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi

Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye başvurur. Bu kapsamda yapı-

lacak talepler Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(4) Teşebbüslerin 1/1/2020 tarihinden itibaren 2020 yılında çalıştıracakları geçici işçi-

lerin toplam adam/ay süresine ilişkin tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi amacıyla EK-4’te

yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu Teşebbüsler tarafından doldurularak  KİVİ siste-

minde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Fazla çalışma

MADDE 9 – (1) Kararın 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma

süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) Kararın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü

içinde gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

(3) Kararın 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Ba-

kanlık veya ÖİB tarafından yeniden belirlenmesi için teşebbüsler EK-5’te yer alan Tablo 502:

İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Bakanlığa veya ÖİB’ye

başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla

çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer

mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(5) Teşebbüslerin 2020 yılında kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenebilmesi

amacıyla EK-6’da yer alan Tablo 512: Fazla Çalışma Talep Formu Teşebbüsler tarafından dol-

durularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.
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Pozisyon iptali

MADDE 10 – (1) Kararın 11 inci maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2019 tarihine

kadar yapılır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 11 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında

kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar 22/8/2009 tarihli ve 27327 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine göre ilgili olunan bakanlıklar

aracılığıyla Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri

gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-

mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok

yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2019-

2021 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi

kısıtları dâhilinde, 2019 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 22 nci mad-

desinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2020 yılı ve sonra-

sına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2019 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için %5’er

artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını Kararın

14 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim kurulları

%25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 2019 yılı hizmet alımı tavanı Bakanlıkça bildirilecek tutardır.

b) 2020 yılı hizmet alımı tavanı = 2019 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

c) 2021 yılı hizmet alımı tavanı = 2020 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2019 yılı hizmet alımı tavanı = Bakanlıkça bildirilen

tavan x 1,25

d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2020 yılı hizmet alımı tavanı = 2019 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25

e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2021 yılı hizmet alımı tavanı = 2020 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25

(3) Kararın 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle

2021 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına  ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını

müteakip Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda 2021 yılı sonrası

için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %5 artırılması suretiyle hesaplanır.

(4) Kararın 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen

izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe sunulmak-

sızın Bakanlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede gerçekleştirilecek

hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs yönetim

kurulu sorumludur.
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(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa

Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-

len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce

ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım

tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları

MADDE 12 – (1) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,

konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü

içinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-

leplerine ilişkin başvurularda, EK-7’de yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı

Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel

bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve un-

vanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılı-

ğıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye gir-

mesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme

üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer

nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tab-

lolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.

g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan ba-

zında aylık ortalama ücretleri.

(3) Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye yıl içinde en

fazla iki defa gönderilebilir.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

MADDE 13 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin ola-

rak, bir sonraki yıl hizmet alım tavanının belirlenebilmesi amacıyla; EK-8’de yer alan Tablo

509: Hizmet Alımları Bilgi Formunu KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa  gön-

derir.
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Teşebbüsler arası devirler

MADDE 14 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam

hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca

yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya

varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Bakanlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 15 – (1) Kararın 16 ncı maddesi kapsamında kamu teşebbüslerince hazırla-

nacak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilen Programda yer alan

mali hedef ve tavanlarla birebir uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları

oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunludur.

Ticari banka kredileri

MADDE 16 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle

gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurur, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yö-

netimi için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hal-

lerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalar-

dan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilirler.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kurulla-

rına aittir.

(3) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan

bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve toplam banka

kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-9’da yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı

Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 17 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması

gereken temettü tutarlarını, EK-10’da yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,

2018 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirirler.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2018 yılı kâr bek-

lentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda,

bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme

planı doğrultusunda temettü ödemelerini yaparlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtıla-

bilir kâr tutarını Bakanlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesapla-

rında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutarlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 18 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yü-

kümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları

KİVİ sisteminde belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderirler.

(2)  Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini

kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları

doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek

son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar. Duyurular, konusuna göre ilgili bi-

rimlere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem

verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni

detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iş-

letmesi tarafından tablo veya bilgi Bakanlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu İnternet adresi üzerinden

doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermezler.

(5) Kamu işletmelerinin İnternet üzerinden gönderdikleri tabloların en az daire başkanı

seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmî evrak

muamelesi görür ve dönemsel olarak Bakanlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları ile tutarlı

olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl

durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-11’de yer alan Tablo 507: Gayrimenkul

Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2019 tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderir.

(7) Teşebbüsler tarafından hazırlanan ve/veya Teşebbüslerle ilgili olan Cumhurbaşkan-

lığına gönderilecek mevzuat taslaklarının, gönderimden en az bir hafta önce gerekçeleri ve dü-

zenleyici etki analizi ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Kapasite geliştirme

MADDE 19 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve ihtiyaca uygun, düzenli

mali ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve söz konusu tabloları, KİVİ sisteminde

belirlenen takvime uygun olarak Bakanlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi siste-

mini geliştirme faaliyetlerini yerine getirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer

konsolide verilerini güvenilir bir şekilde aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu

sistemin gerektirdiği bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi

işlem altyapılarının iyileştirilmesi ve bu kapsamda geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama pro-

jeleri tasarruf tedbirleri dışında tutulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 20 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,

teşebbüsler Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenmiş 2018 yılı Faaliyet Raporlarını

31/5/2019 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT

Komisyonu, ilgili Bakanlık, Bakanlık ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm ku-

rum ve kuruluşlar ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderir. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi ta-

mamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faaliyet Raporları

28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Ra-

porunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ha-

zırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini

daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-

dımcı olabilmek amacıyla, 2018 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporlar, 31/5/2019 tarihine

kadar basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Bakanlık ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu

sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü.

b) Türkiye’de sektörün görünümü.

c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri.

ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluş-

larla karşılaştırması.

Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 21 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin

tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları

belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya

Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2017 ve 2018 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,

b) Gelir tablolarını,

c) Nakit Akış tablolarını,

ç) Özsermaye değişim tablolarını,

d) Kâr dağıtım tablolarını,

31/5/2019 tarihine kadar Bakanlığa iletir.

(2) Teşebbüsler yurt dışı ve yurt içi bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine sermaye ma-

hiyetinde ödeme yaptıklarında ve/veya borç verme durumunda 5 iş günü içerisinde Bakanlığa

ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verirler.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü, 11 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri yayımı ta-

rihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2019 YILI İHRACAT

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/1)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat ko-

tasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kul-

landırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar.
(2) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında de-

ğildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun

bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Söz-
leşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Söz-
leşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,
ifade eder.
İhracat kota miktarı
MADDE 5 – (1) Tıbbi sülüğün 2019 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik

pozisyonuna göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başvuru
MADDE 6 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin

yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için baş-
vuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü iz-
leyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler
MADDE 7 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.
b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı

belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)
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İhracat kotasının dağıtımı
MADDE 8 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe

oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak
“www.tarimorman.gov.tr/BSGM” adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyu-
rulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
a) Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota

miktarı.
(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki

yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.
Tahsis edilen kotanın iptali
MADDE 9 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ulus-

lararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;
a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,
b) Yasadışı yollardan tıbbi sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,
firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Bu firmalar, bir sonraki yıl için kota talebinde

bulunamazlar.
İtiraz
MADDE 10 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ

edilmesinden itibaren on beş gündür.
Yetki
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme

kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ
BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Kapsam
MADDE 1 – (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde yer alan % 23,73’lük (yirmi üç virgül yetmiş
üç) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve
altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 95.769,59 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957

Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılma-
sına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11483/1-1  

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesinden: 

 
 11484/1-1 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11222 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11487 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VALF ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: VALF alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018 / 676681 

Dosya no : 1822096 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Valf temini: 3 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 09/01/2019 Çarşamba günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. - 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; 

Yerli malı teklif eden istekliye % 15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, 

toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09/01/2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 11441/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Aliağa Belediye Başkanlığından: 

1) Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 1035 parselde bulunan 216.147,18 m2 Belediye 

hissesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif 

Usulü” ihale suretiyle 09.01.2019 Çarşamba günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan 

Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır. 

 

Sıra 

No Mahalle 

Parsel 

No 

Fiili 

Durumu 

Belediye 

hissesi (m2) 

Tahmini 

Bedel (TL.) 

Geçici 

Teminat 

(TL.) 

İhale 

Saati 

1 Çaltılıdere 1035 

Taşınmazda 

1 Adet Kira 

sözleşmesi 

vardır 

216.147,18 7.132.856,94 213.985,70 14:00 

 

Not: 1. sırada bulunan 1035 numaralı parsel; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır. 

2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler 

a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah 

sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek 

zorundadır. 

b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır. 

A- Gerçek kişiler 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

2- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza 

beyannamesi, 

4- İkametgah senedi, 

5- Tebligat için adres beyanı, 

6- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 

7- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 

8- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname, 

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, 

10- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği. 

B- Tüzel kişiler 

1- Noter tasdikli imza sirküleri, 

2- Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı, 

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı 

vekaletname, vekile ait imza beyannamesi, 

4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 

5- Tebligat için adres beyanı, 

6- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 

7- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname, 

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, 

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği. 
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3) FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında 

tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve 

kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar. 

4) İstekliler tekliflerini 08.01.2019 tarih ve saat 17:30’ a kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No:47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği 

gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla 

gönderebilir. 

5) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil 

edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir. 

6) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur. 

7) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz 

görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye 

katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur. 

8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur. 

 11308/1-1 

—— • —— 

15.000 TON (3 AYLIK) TAHMİL - TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

 
 11633/1-1 
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ADANA-MERSİN HATTINDA BETON TRAVERS 

DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

İhale Kayıt No: 2018/681511 

1- İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 

  Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : ADANA MERSİN İNCİRLİK İSTASYONLAR 

  ARASI HATTA 6.496 ADET BETON 

  TRAVERS DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ 

2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

10/01/2019 günü saat 14.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin 

edilebilir. 

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11463/1-1 

—— • —— 
HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1. İdarenin: 

a) Adresi : Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi 

  No: 1-SİVAS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı adı : Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında bulunan 94442 

  adet hurda beton travers birim fiyat 1,50 TL/Adet’ten 

  olmak üzere toplam 141.663,00 TL muhammen bedel 

  üzerinden kapalı zarf yöntemi ile satış yapılacaktır. 

3. İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu. 

b) Tarih ve Saati : 15/01/2019 Saat 14:00 

4.  Şartnameler TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu 

Bürosundan KDV Dahil 50,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler 

şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

5.  Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6.  TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte 

serbesttir. 

Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

 11464/1-1 
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REKLAM ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
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İlan olunur. 11545/1-1 

—— • —— 
ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 2 Kalem zirai mücadele ilacı 
satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 
karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09/01/2019 Çarşamba günü saat 14.30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 11546/1-1 
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3 KALEM SIFIR ATIK EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem 

sıfır atık ekipmanı Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile 

sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, 

çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride 

ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 09.01.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır 

4) İhale konusu malzemenin tamamına olmak kaydıyla teklifte bulunulacak olup, kısmi 

teklifler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 11588/1-1 
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MİCROSOFT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyan Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Microsoft 

ürünleri Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/modelleri, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/01/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 11589/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 11551/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

 

 11634/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 11604/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

 

 11607/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11590/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 5, 6 ve 7 nci 

derecelerde bulunan yedi (7) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz 

Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 

İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız 

tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. 

A) Sınava Katılma ve Başvuru Şartları 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri 

taşımak, 

2- 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha 

sonra doğmuş olanlar başvurabilir.) 

3- Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî 

bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık 

öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

4- 2018 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında 

KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış 

olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.) 

5-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak 

şartları aranmaktadır. 

B) Sınava Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler 

1- Ek-1 Başvuru Formu, 

2- Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi, 

3- Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen 

hususlara uygun olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf 

yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 formu dışında başka formun kullanılmaması 

gerekmektedir.) 

4- Mezun olunan okul diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, 

(Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca 

onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli 

olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırma 

yapılacaktır.) 

5- Hukuk Fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için transkript belgesi, 

6- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olunduğuna ilişkin yazılı beyan (EK-3), 

7- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.) 
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8-Askerlik durumunu gösterir belge. 

Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler 

ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

C) Başvuru Yeri ve Tarihi 

Başvuruların istenilen belgelerle birlikte 07/01/2019 tarihinden itibaren 22/01/2019 tarihi 

mesai bitimine kadar “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube 

Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihine kadar aynı 

adreste olacak şekilde posta yoluyla yapılması gerekmektedir. 

D) Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi 

1- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 

Yönetmeliğin 17 nci maddesi doğrultusunda, başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve 

KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk yetmiş (70) aday sözlü sınava 

katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul 

edilecektir. 

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilân 

edilecektir. 

3- Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır. 

4- Sözlü sınavda en az 3 üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden 

yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar. 

5- KPSSP9 ve KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan 

başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı olan ilk 

7 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması hâlinde kazananlar Sınav Kurulunca kur’a 

ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilân edilen kadro sayısı kadar atananlardan 

arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav 

açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını beklerler. 

6- Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım 

kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tâbi tutulur. 

7- Sözlü Sınav 09-10/04/2019 tarihlerinde saat 9:30’da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. 

No:18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hâkimevi’nde yapılacak olup, sözlü sınava 

girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

E) Sonuçların Duyurulması 

Nihai başarı listesi Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir. 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 11553/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

25.12.2018 tarih ve 30636 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Alım 

ilanımızda Hemşirelik Fakültesi altında yer alan “İç Hastalıkları Hemşireliği” sehven yazılmış 

olup, aşağıda belirtilen şekliyle düzeltilmiştir.  
 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doç. Öğretim Üyesi (1)(16) 1 
 

İlan olunur. 11591/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam 

zamanlıdır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan  4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim 

etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve 

eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.  

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 

İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Dr. Öğretim Üyesi 1 
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—— • —— 

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun Anestezi Programına 2547 sayılı Kanunun 23. Maddesi ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sözleşmeli 

statüde tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlan edilen kadroya müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 

48.maddedeki genel şartlar ile ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları 

halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel İşleri Birimine şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

1. Başvurdukları programı belirten dilekçe, 

2, Özgeçmiş (YOK formatında) 

3. Yayın Listesi 

4. İki adet vesikalık fotoğraf, 

5. Nüfus Cüzdan örneği, 

6. Adli Sicil Belgesi, 

7. Onaylı Lisans, Uzmanlık belge fotokopileri (Yurt dışından alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

8. Bilimsel çalışama ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD. 
 

BAŞVURU TARİHİ  : 27.12.2018 

SON BAŞVURU TARİHİ : 11.01.2019 
 

Bölümü Programı Ünvanı Adedi Özel Şartlar 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Anestezi Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup 

Anestezi alanında Uzmanlığını 

almış olmak. 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 512)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2018/260-

261-262-263-264-265-266-267-268)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
–– Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil

Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (Karar Sayısı: 513)

–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

GENELGELER
–– Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ile İlgili 2018/16 Sayılı Cumhurbaşkanı

Genelgesi
–– Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2018/17 Sayılı

Cumhurbaşkanı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– 2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
–– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 389)
–– 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul

ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
–– Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2019 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ

(No: 2019/1)
–– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

NOT: 26/12/2018 tarihli ve 30637 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu
Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


